Absolwenci Liceum Ogólnokształcącego
im. ks. Janusza St. Pasierba mają głos

Z Pelplina
do Warszawy
— Nauka w szkole średniej to szczególny
czas w życiu człowieka. Co najmilej wspominasz z okresu pobytu w LO?
— Z czasów nauki w pelplińskim LO najmilej wspominam panującą w szkole przyjazną atmosferę. Pelplińskie LO nie należy
na szczęście do szkół, w których uczniowie
są anonimowi, a relacje między uczniem a
nauczycielem sprowadzają się do odczytania
listy obecności. Zawsze będę miło wspominał
klasowe biwaki i wspólne organizowanie
wydarzeń kulturalnych, jak chociażby cieszącego się coraz większą popularnością
Pomorskiego Festiwalu Poetyckiego im. ks.
Janusza St. Pasierba.
— Co powiedziałbyś tym absolwentom
pelplińskich gimnazjów, którzy wybierają
szkoły w Tczewie czy Starogardzie Gdańskim? Niestety, jest to zjawisko coraz
częstsze.
— Należy pamiętać, że wybór szkoły jest
sprawą indywidualną, a podejmowane przez
absolwentów gimnazjów decyzje trzeba
szanować. Warto zastanowić się jednak,
czemu ma służyć wybór szkoły we wspomnianych miastach. Pelplińskie LO w niczym
nie ustępuje szkołom ponadgimnazjalnym
z Tczewa czy Starogardu Gdańskiego, a na
wielu płaszczyznach po prostu przoduje.
Ponadto codzienny dojazd do innego miasta
jest czasochłonny i męczący. Jestem dumny
z tego, że ukończyłem LO w Pelplinie i zachęcam absolwentów pelplińskich gimnazjów,
aby jako miejsce dalszej edukacji wybrali
właśnie tę szkołę.
— Wielu młodych ludzi w przysłowiowej ostatniej chwili podejmuje decyzję o
kierunku studiów. Kiedy ty postanowiłeś
studiować prawo?
— Decyzję o studiowaniu prawa podjąłem
w drugiej klasie liceum, kiedy zdecydowałem ostatecznie, z jakich przedmiotów będę
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zdawał maturę. O studiowaniu tego kierunku
myślałem już wcześniej, jednak były to
bliżej nieokreślone plany, które dopiero w
liceum nabrały pełnego kształtu.
— Co zdecydowało o wyborze UMK?
— Głównym powodem, dla którego wybrałem Uniwersytet Mikołaja Kopernika jest
fakt, że uczelnia corocznie zajmuje czołowe
miejsca w ogólnopolskich rankingach szkół
wyższych. Kryterium, którym kierowałem
się przy wyborze uniwersytetu było również
miejsce, w którym się on znajduje. Toruń
jest pięknym miastem, w którym panuje
niepowtarzalny studencki klimat. Dziś mogę
powiedzieć, że jestem bardzo zadowolony z
wyboru, którego dokonałem kilka lat temu.
— Jaki był temat twojej pracy magisterskiej?
— „Nieuczciwa reklama jako źródło naruszenia interesów konsumenta w prawie
polskim” to temat mojej pracy magisterskiej,
która — jak się okazuje — dotyczy zagadnienia niezwykle aktualnego i częstego w
polskiej rzeczywistości.
— Gdzie podjąłeś pierwszą pracę? Jakie
są twoje pierwsze wrażenia?
— Obecnie pracuję w kancelarii prawniczej w Warszawie. Praca jest interesująca
i oceniam ją pozytywnie. Satysfakcjonuje
mnie możliwość stosowania w praktyce wiedzy zdobytej podczas studiów. Wykonywanie
powierzonych obowiązków wiąże się z dużą
odpowiedzialnością, ale dzięki życzliwej
atmosferze i ścisłej współpracy z pozostałymi pracownikami kancelarii rozwiązywanie
nawet najbardziej zawiłych kwestii przynosi
pozytywne rezultaty.
— Z Pelplina przez Toruń trafiłeś do Warszawy. Jak się mieszka w dużym mieście?
— Warszawa ma specyficzny klimat i jak
każde duże miasto ma swoje plusy i minusy.
Można powiedzieć, że jest to miasto kontrastów zarówno pod względem mieszkańców
stolicy, jak i pod względem architektonicznym. Nie dziwi mnie już na przykład to, że
obok przedwojennej kamienicy położone są
bloki z wielkiej płyty, a zaraz obok można

zobaczyć nowoczesny biurowiec. Dużym
atutem jest mnogość ciekawych wydarzeń
kulturalnych. Z przyjemnością spędzam
wolne chwile w urokliwych miejscach jak
Starówka, Łazienki Królewskie czy Ogród
Saski, w których można odpocząć od miejskiego zgiełku.
— Jakie są twoje, pozazawodowe, zainteresowania?
— Wolne chwile staram się spędzać aktywnie, dlatego dużą przyjemność sprawia
mi podróżowanie i uprawianie sportu. Interesuję się również survivalem. Relaksuję
się przy dobrej książce, a jednym z moich
ulubionych autorów jest John Grisham.
Chętnie słucham muzyki. Należę do grona
osób, które nie ograniczają się tylko do jednego gatunku muzycznego, dlatego w mojej
dyskografii można znaleźć obok siebie płyty
takich wykonawców jak Eldo, Radiohead
czy Vitas.
— Serdecznie dziękując za rozmowę,
życzę tobie tylko dobrych doświadczeń
oraz wielu sukcesów w prawniczej karierze. Twój przykład pokazuje, że dzięki
uporowi, pracowitości i konsekwencji
można osiągnąć zamierzone cele.
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